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HUKUM WANITA MEMAKAI PAKAIAN MODEL PUNJHAB
Asy Syaikh Shalih Fauzan bin Abdillah al Fauzan حفظه الله
Pertanyaan: Semoga Allah berbuat baik kepada Anda.
Apa pendapat Anda, wahai Syaikh yang mulia, tentang hukum wanita yang memakai pakaian
model punjabi, yaitu pakaian blus yang sampai ke bawah lutut dan di bawahnya ada celana
bantalon yang sangat longgar?
Jawaban:
Selayaknya seorang muslimah memakai pakaian wanita yang biasa dipakai di negerinya. Kita
tidak sedang berada di Punjab, tapi kita berada di kerajaan Arab Saudi, di wilayah Arab
negeri haromain, maka kita gunakan pakaian kebiasaan di negara kita ini dan tidak memakai
pakaian Punjab.
Kalau Engkau ingin memakai pakaian Punjab, maka pergilah ke wilayah Punjab dan tinggal di
sana. Na’am.
Sumber: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/963
Alih bahasa: Syabab Forum Salafy
*** *** ***
اﻟﺴﺆال:
 ﻣﺎ رأي ﻓﻀﻴﻠﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﺲ اﻟﺰي اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﺒﻨﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺮأة؛ وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻠﻮزة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ،أﺣﺴﻦ اﻟﻠﻪ إﻟﻴﻜﻢ
أﺳﻔﻞ اﻟﺮﻛﺒﺔ وﺗﺤﺘﻬﺎ ﺑﻨﻄﺎل ﻓﻀﻔﺎض ﺟﺪًا؟
اﻟﺠﻮاب:
 ﻓﻲ، وﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺠﺎب! ﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻜﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺗﻠﺒﺲ ﻟﺒﺎس اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ
 إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻠﺒﺲ ﻟﺒﺎس اﻟﺒﻨﺠﺎب ﺗﺮوح، وﻻ ﻧﻠﺒﺲ ﻟﺒﺎس اﻟﺒﻨﺠﺎب، ﺑﻼد اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ؛ ﻓﻨﻠﺒﺲ ﻟﺒﺎﺳﻨﺎ،ﺑﻼد اﻟﻌﺮب
 ﻧﻌﻢ. ﺗﺴﻜﻦ ﻫﻨﺎك،ﻟﻠﺒﻨﺠﺎب.
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